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Jeg er en pige der elsker at skrive, 
tegne og bruge alt for meget 
tid på Harry Potter siden der 
hedder World of Potter (WoP). 
Her	 kan	 man	 opfinde	 sin	 egen	
karakter, der går på Hogwarts 
og derigennem møde en masse 
vidunderlige mennesker. DETTE 
ZINE vil handle om mange af de 
ting jeg er blevet inspireret til at 
skrive og tegne på grund af WoP.



Aurelia May Evander & 
Aaron James Valentine 
er navnene på de to 
karakterer der fylder mest 
i min oplevelse af Harry 
Potter Universet. Det er 
især gennnem skabelsen 
af Aurelia som karakter, 
at jeg er kommet i nær 
kontakt med de små 
detaljer	 og	 finesser	 der	
af og til mangler i Harry 
Potter universet. Jeg er 
enormt inspireret af god 
veninde	 ved	 navn	 Sofie,	
der står bag sin egen 
karakter - nemlig Aaron. 
Gennem karaktererne er  
der skabt nye ideer og 
formuleret nye tanker 
om universet. Ikke kun 
om hvad der er i Harry 
Potter universet, men også 
hvordan det er at leve i.Alle illustrationer og fotomanipulationer er af Anne-Théa Rendtorff Uldal,  

medmindre andet er angivet...



KOSTE

Sølvpilen er en antik 
kost, værdsat for sit 
elegante  design.  Flere 
magiske slægter, som 
Praine, har en velholdt 
sølvpil der gives i arv.

Hogwarts koste er ikke 
kendt for deres gode 
kvalitet eller fart. Men 
de er derimod blandt de 
mest stabile og robuste 
koste på markedet.

Praine Sølvpilen
Topfart: 180 km/t 

Skolekost
Topfart: 110 km/t

foto fra pottermore

FULDBLODS MAGIKERE

HVAD ER ET FC? også et ”Faceclaim” er en måde at give et eksempel på hvordan 
ens karakter ville se ud, hvis de var virkelige. Dem der vælges som FC er kendte 
mennesker, såsom skuespillere, modeller el.lign. der i forvejen har en offentlig identitet.

AURELIA MAY 
EVANDER er en fuld-
blods heks af slægten 
Praine og Evander. Før 
Hogwarts gik hun på 
Wotton Brook Pige-
skole, en pigeskole for 
både fuld- og halvblods 
hekse mellem 5-11 år. 
Her lærer man at 
læse, skrive med fjer-
pen og andre ting der 

AARON JAMES 
VALENTINE er en 
fuldblods troldmand 
af slægten Valentine. 
Før Hogwarts er han, i 
modsætning til Aurelia 
blevet hjemmeunder- 
vist i de fag hans far 
fandt mest vigtige. Han 
bærer også i høj grad 
præg af sin fars hold-
ninger til blodet og 

Aurelias FC: Antonina Vasylchenko

er vigtige for en heks, 
såsom kalligrafi: Der 
træner hånden til de 
præcise, stabile former, 
der også kræves ved 
Besværgelser.
 
Aurelia har beholdt 
interessen	for	kalligrafi	
og er derudover meget 
glad for fagene Eliksir, 
og Magiens Historie.

vigtigheden af det at 
være fuldblods-slægt. 

At Aaron er vokset op 
i en traditionel fuld- 
blods familie har også 
præget hans hobbyer, 
der er af mere magisk 
karakter. Hans hobbyer 
er:  Quidditch, læsning 
om dragerarter eller 
runer og klaverspil.

Aarons FC: Lucky Blue Smith



Christopher Liane er en kendt 
quidditchspiller, der viser sit 
ansigt i mange quidditchblade.   
Han spiller som søger for  det 
britisk-irske hold: Wimbourne 
Hvepsene. 
Vejen til berrømelse har vist sig 
efter	 opfindelsen	 af	 en	 ny	 finte	
kendt	 som	 ’vingeflugt’.	 Finten	
involverer et tredobbelt spin 
gennem luften. Han har spillet 
hele syv kampe uden at en eneste 
basker har kunnet ramme ham.

Denne 23 årige quidditchspiller 
er måske god til at undgå 
smashere, men han har 
bestemt ikke undgået at fange 
opmærksomhed. Christopher 
Liane har eftersigende fået et 
støt voksende feminint publikum 
til at slutte sig til Wimbourne 
Hvepsenes fanskare: Stikkerne. 

Chistopher Liane og hans finte er 
opfundet af mig, for at tilføje til 
det eksisterende HP-univers.

QUIDDITCH

At Flyve
Der er noget ingen helt forstår 

Når vinden pisker i mit hår 
Når	jeg	flyver	helt	heroppe 

Langt højere end træernes toppe 
 

Under mig ser jeg de andre spille 
Men selv er jeg helt utroligt stille  
Jeg spejder efter et sjældent syn  

Og skuer snart et gyldent lyn  
 

Straks nedad jeg suser med frygtelig hast 
Mit greb om kosten bliver ekstra fast 
Verden omkring mig forsvinder i dis 
Når	fingrene	strejfer	den	gyldne	pris 

 
Snart	mine	fingre	om	bolden	sig	lukker 
Jeg mærker hvordan min modstander 

sukker
 

Men selv kan jeg mærke det største sus 
Da mit hjerte fyldes af sejrens rus 

Af Benedikte Roland



Stave af slåentræ er 
berygtede krigerstave. 
Disse stave kræver 
ofte at en ejer gennem-
lever stor fare eller 
lider store tab for at 
bruge stavens fulde 
potentiale. Når det 
sker er stave af slåen-
træ meget magtfulde 
og kaster stærk magi.

SLÅENTRÆ

Disse stave har stærke 
bånd til mørke, liv og 
død. Mange mørke 
troldmænd og hekse 
har været indehavere 
af denne slags stav.  
Men den idelle ejer 
er ikke nødvendigvis 
ond og kan lige så 
vel være en ihærdig 
beskytter for andre. 

TAKSTRÆ

Træet kendes også 
som avnbøg. Stave af 
denne art knytter sig 
ofte til en ejer med en 
brændende passion, 
på kanten til besæt-
telse. Disse stave til-
passer sig sin ejers 
idealer i en sådan 
grad, at staven gøres 
ubrugelig for andre.

JERNTRÆ

T R Y L L E S T AV E ,  
deres betydning, brug 
og skabelse er et af de 
mest omfattende emner 
i HP-universet. En af 
årsagerne er også, at 
det er et af de emner  
J. K Rowling har skrevet 
meget omfattende om. 
Viden om alt lige fra 
stavens træ, til stavens 
magiske	 kerne	 findes	
på Pottermore, Harry 
Potter Wiki og mange 
af de andre sider der 
beskæftiger sig med 
officiel	 HP-teori.	 En	 af	
mine yndlingskilder er 
ikke	 særlig	 ”officiel”	
men har skønne detaljer; 
Wandlore For Beginners

Hvis du ønsker at læse 
den, kan den findes på 
websiden Hogwarts is 
Here. Denne virtuelle 
bog danner også bag-
grund for de fleste ting 
på denne side.

selvopfundne karakterer 
og deres personlighed. 
Eksempelvis har Aurelia 
en stav af avnbøg med 
 en kerne af runespoor-
tand, der gør staven 
pragmatisk, men også 
en smugle temprements-
fuld, ligesom sin ejer. 
Hvorimod Aaron har 
en tryllestav af takstræ 
med en magisk kerne 
af pixiehjerne. Kernen i 
staven antyder en mere 
drilagtig, humoristisk 
personlighed altimens 
stavens træ har mere 
alvorlige undertoner.
KONKLUDERENDE 
viser staven en masse 
om sin udvalgte ejer.

HVORFOR er stavene 
spændende at beskæftige 
sig med? Ja, udover at 
tilføje nye detaljer til 
eksisterende karakterer i 
HP-universet. Kan stave  
bruges til at fortælle om 

“ The wand 
chooses the 
wizard... 

Dette er en historie om en anden selvskabt karakter til HP-universet. 
Hendes navn er Philothea Jem og hun er en af mine allerførste karakterer 
til universet. Netop derfor er det særligt perfekt, at historien handler om  
hendes første tryllestav. Historien vil også fungere som eksempel på 
hvordan man bruge viden om tryllestaven til at fortælle om sin karakter.

DEN FØRSTE STAV

STAVE

OLIVIANDERS TRYLLESTAVE
foto fra Muggles Attack



DEN FØRSTE STAV
”Denne stav er hvidtjørn med en kerne af knust enhjørningehorn, den 
burde kunne håndtere og kanalisere selv den mest iltre magi.” 

Philothea kiggede op da hendes mor gav hendes skuldre et blidt klem. Hun 
kunne ikke lide noget af det det. Hverken butikken, den tykke lugt af støv 
eller tryllestavsmageren der kiggede på hende.

Hun	fangede	sin	mors	safirblå	øjne	og	tiggede	hende	tavst	om	at	tage	hende	
med hjem. Tryllestavsmageren smilede varmt. ”Bare rolig lille ven, der 
sker ikke noget. Tag bare og giv den et sving.” Philothea trykkede sig 
tættere ind mod sin mor.

”Gør det bare, Lille Rose…” mumlede moren blidt og aede hende på 
ryggen.	Med	skælvende	fingre	rakte	Philothea	forsigtigt	frem	mod	staven	
med venstre hånd. 

Hendes	fingrespidser	strejfede	det	blanke	træ.	I	det	samme	lød	der	et	sprødt	
knæk	og	staven	flækkede	på	langs.	Små	gnister	skød	ud	i	luften,	præcis	som	
når en brændekævle sprak i pejsen derhjemme. Philothea trak lynhurtigt 
hånden til sig.

”Uha. Jaså, jaså… Såmænd ikke et af mine bedste værker, det tør 
siges!” tryllestavsmageren forsøgte sig med et grin, der ikke helt skjulte 
at farven havde forladt det muntre ansigt. ”Det beklager jeg meget Frk. 
Jem. Lad os se… hmm…” tryllestavsmageren forsvandt ind mellem 
hylderne igen.

”Mor…” hviskede Philothea med bævende stemme. 

Morens hånd strøg blidt over hendes hår og et beroligende smil var som 
altid	at	finde	på	hendes	 læber.	”Du har ikke gjort noget forkert, skat. 
Bare rolig. Vi finder en perfekt stav til dig.”

”Selvfølgelig! Det skulle jeg have tænkt på!” den forpjuskede 
tryllestavsmager dukkede op igen med en ny æske og gik i gang med at 
åbne den. 

Han lagde staven på disken foran hende. ”Mahogni med kelpie hår!”

Philothea stirrede på det matte rødbrune træ og løftede tøvende hånden, 
mens tryllestavsmageren talte videre. ”Med en stav som denne er jeg 
sikker på at selv den mest stærke kaotiske magi vil-” 

Pludselig begyndte, staven, bordet og hylderne omkring dem at ryste. 
Philotheas hånd svævede et stykke over staven. Et par æsker faldt ned og 
et blækhus tippede. 

Philothea trak hånden til sig og rystelserne fortog sig. ”… eller ikke… Det 
var lige godt pokkers.” tryllestavsmageren kløede sig på hagen og tog 
staven med sig ind mellem hylderne. 

I	mellemtiden	trak	Philotheas	mor	sin	stav	og	fik	med	et	hurtigt	svirp	alting	
tilbage på plads. Hun smilede mildt til sin datter. ”Se, ingen skade sket.” 

Philothea nikkede mut og kiggede ned på sine fødder. Hun ville bare hjem.

”Nu tror jeg at den er der!” Æsken som tryllestavsmageren dukkede op 
med var enormt støvet og slidt i hjørnerne. 

”Slåentræ og dragehjertefiber. Det er en ældgammel stav, lavet af min 
bedstefar. Indtil videre har ingen haft det store held til at få noget magi 
ud af den. Men hvad med at du giver den et par sving?” 

Philothea kiggede på staven der blev lagt foran hende. Der var noget 
dragende	ved	det	finkornede	træ	og	det	snørklede	mønster	på	skæftet.	



Dette	bliver	en	stav	af	slåentræ	og	dragehjertefiber.	
Netop denne stav er interessant for Philothea, der 
ved første øjekast virker meget sky og usikker. 
Denne gamle- og meget magtfulde krigerstav 
understreger i høj grad Philotheas endnu uforløste 
potentiale som heks... og den antyder måske at 
hun vil opleve stor fare eller store tab en dag?

Klar	til	at	trække	hånden	til	sig	lod	hun	fingrene	svæve	ind	over	den	mørke	
stav.	Intet	skete.	Hun	lukkede	fingrene	om	skaftet	og	sukkede	lettet.	Intet	
skete.

Hun	 stod	 lidt	 og	 lod	 tommelfingeren	 stryge	 undersøgende	 over	 det	
blankpolerede træ. ”Kom bare, giv den et sving! Lad os se hvad der 
sker.” Tryllestavsmageren betragtede hende indgående.

Tøvende lavede hun et lille svirp i luften. Med ét var det som om en 
sommerbrise strømmede gennem butikken og fyldte luften med duften fra 
bonderoser, græs, hyldeblomst og hyben. Brisen kærtegnede hendes lyse 
hår	og	fik	skørtet	på	hendes	kjole	til	at	bølge.	

”Enestående! Der er vist ingen tvivl der! og her var jeg ellers bange 
for at det ville tage hele eftermiddagen!” tryllestavsmageren grinede og 
Philotheas mor smilede overbærende. 

Philothea stirrede bare med store øjne på den mørke stav. 

Det	var	som	at	finde	noget	hun	havde	ledt	efter,	uden	at	vide	hvad	det	var

...

PHILOTHEAS STAV

Philotheas FC: Nastya Kusakina



HVAD SKER DER 
EGENTLIG når man 
giver en masse  hormon-
styrede teenagere  magi? 
Det er jo svært at sige 
med sikkerhed. Men 
jeg har en teori baseret  
på min erfaring på WoP. 
Min teori er: KAOS.
Eliksirer der proppes i 
andres morgenjuice, for-
hekselser der kastes i 
smug og alt derimellem. 
EKSEMPELVIS har den 
stakkels karakter Aaron 
Valentine	 været	 offer	
for en kærlighedseliksir, 
der gjorde ham smask-
forelsket i en ekskæreste. 
Tal om en akavetgen-
forening... især da 
effekten	 endelig	 aftog!	
MEN det er bestemt 

ikke det eneste der er 
sket i Hogwartstiden. 
Aurelia Evander var ude 
for at et par venner 
”lånte” et hår eller to, så 
de kunne snige sig ind i 
Slytherins opholdsstue...

Ja, det er ikke så lidt der 
foregår. Men så bliver 
det vel heller ikke værre? 
DESVÆRRE er det ikke 
kun sjov Der er visse 
magiske eliksirer og 
besværgelser, der har 
potentialet til at blive 
enormt vanedannende. 
Et eksempel er eliksiren 
Den Indre Freds Drik. 
Aurelia har efter en 
hård periode med sine 
forældre,	været	offer	for	
fristelsen til at fjerne 
vreden med lidt magi. 
Men	hvad	så	når	effekten	
aftager? Ja, så brygger 
man vel bare en ny eliksir.  
Det er netop det tyde-
ligste kaos-element i 
HP-universet: Magiens 
potentiale er uendeligt.

Som om det ikke 
skulle være nok har 
både Aurelia og Aaron 
set adskillige dueller. 
Der skal ikke meget 
provokation til før staven 
bliver trukket op af 
lommen og brugt til et par 
meget lede forhekselser.

“ Being a 
teenager is 
HARD...

Evnen til at gøre nogen besatte eller betagede af en, må 
være uhyggeligt fristende. Tænk endelig at kunne få 
den slags opmærksomhed fra sit crush? tænk at kunne 
straffe	den	der	mobber	 en,	ved	at	 få	dem	 til	 at	 blive	
smaskforelskede i en de hader? Men det er jo ikke for 
sjov man siger at kærlighed gør en skør...

Kærlighedseliksir
Effekt: får indtageret til at blive betaget eller besat af den 
person, som har købt / fremstillet den

Evnen til at blive en anden er en farlig en at lege med. 
Hvordan ville det ikke føles hvis en anden havde gået 
rundt med dit ansigt? Identitetstyveri får virkelig en 
helt ny betydning med eliksirer som denne på bordet. 
Men... det må være svært at modstå fristelsen, når man 
bogstaveligt talt kan blive til hvem som helst.

Polyjuiceeliksir
Effekt: får indtageren til at indtage en anden persons form 
alt efter hvis DNA der er puttet i

Evnen til at fjerne al stress, uro, paranoia og irritation 
med lidt magisk drik lyder da perfekt, ikke? Men hvor 
meget mister man af sig selv, når man ikke længere 
føler vrede, frygt eller andre ekstreme følelser?

Den Indre Freds Drik
Effekt: dæmper uro og mildner ophidselse

ELIKSIRER

TEENAGERE MED MAGI

MAGIEN



EN MAGISK HVERDAG

Har nogle af disse ting fanget din interesse? Er du også lidt glad 
for at nørde lidt rundt i Harry Potter universet? For så vil jeg varmt 
anbefale at tage et kig på World of Potter. Måske lave en karakter? 
Hvem ved? Måske ender du med at stifte nærmere bekendtskab 
med nogle af de skønne karakterer der er nævnt i dette zine.

DET VAR ALT

Disse ORDSPROG og VENDINGER er opfundet af mig - og de er  
til fri benyttelse for alle herlige hekse og fortryllende troldmænd.

ORDSPROG

VENDINGER

“ Livet bør leves efter drømmespejlet,  
ikke mindekaret ”

...
Tæt på muggler-ordsproget: livet skal leves forfra, ikke bagfra. Man skal fokusere 

på det man ønsker sig af fremtiden i stedet for at fortabe sig i fortiden.

“ Blind niffler kan også finde guld ”
...

Dette er hvad du siger til din ven når de består Magiens Historie uden at have læst 
op. Det betyder at en person uden de store evner, med lidt held, også kan udrette 

noget.

“ Man skal ikke skyde til en smasher,  
når man selv sidder usikkert på kosten ”

...
Denne her siger nærmest sig selv. Det betyder at man ikke skal beskylde eller 

kritisere nogen for noget som man selv kan beskyldes eller kritiseres for.

Pas din egen kedel! – Lad være med at blande dig i det jeg går 
og laver. Eksempel: Jeg har styr på det, så pas dog din egen 
kedel!

At være ankommet fra Peron 9½ – At være en tumpe. 
Eksempel: Seriøst, gik du ind i en dør? Ha! Du må da være 
ankommet fra Peron 9½!

Det er bare Rictusempra – Det er bare for sjov. Eksempel: 
Lad dog være med at blive så vred! Det er bare Rictusempra!



BENEDIKTE,	 for	 at	 være	 den	 søster	 jeg	 aldrig	 fik	 og	 for	
at smitte mig med sin kærlighed til Harry Potter universet.  

SOFIE, for at være  den skønneste veninde og for at inspirere 
mig til fortsat at dyrke interessen for J. K. Rowlings univers. 

DE HERLIGE MENNESKER PÅ WORLD OF POTTER, 
for at være lige så nørdede, skøre og smaskhamrende vilde med 
Harry Potter universet som jeg er.


